
 

 

 

Pozvání v čase doby postní 

Milí farníci. 
Spolu s přáním požehnané doby postní vás chci pozvat na večer 

chval, který bude mít ve Vracově skupina ADORARE. Večer chval je něco 
jiného než jen nějaké vystoupení hudební skupiny. Je to totiž příležitost, 
jak prožít oslavu našeho Pána modlitbou, ve svěžím hudebním duchu.  

Adorare je křesťanská hudební skupina, která má svůj původ v obci 
Študlov na Valašskokloboucku. Slovo Adorare znamená „klanět se, 
chválit“.  Zabývají se především skládáním vlastních písní. Tak se snaží 
rozšiřovat křesťanský hudební repertoár, ale také svědčit o své osobní 
víře. Na potřebné vybavení a nástroje si nevydělávají jinak než 
z dobrovolného vstupného, prodejem svých cédéček, zpěvníků nebo 
i triček a magnetek. 

Věřím, že to může být dobře využitý jeden večer doby postní. Dejme 
tak přednost oslavě našeho Pána před jinými možnostmi, jak prožít 
sobotní večer 11. března od 18 hod. 

otec Josef 

 

 Farní zprávy 
 
 
 

 Setkání pro seniory na Chamartinu 
Pondělí 21. 3. v 10:00. 

 Mše svatá na Chamartinu 
V pondělí 6. a 27. 3. v 15:00. 

 Mše pro děti 
Pátek 17. a 31. 3. v 18:00. Po mši sv. následuje s dětmi křížová cesta. 

 Křížové cesty 
V době postní v neděli ve 14:30, dále v pátek buď přede mší v 17:30 
a v případě bohoslužeb pro děti po mši sv. 
 

FARNÍ LIST  
římskokatolické farnosti Vracov / únor 2023 



 

 Sbírky v lednu 
Pravidelná měsíční sbírka na budoucí opravy je 12. 3. 

Svátost pomazání nemocných 
Jednou za rok je vhodné společně udělovat při mši svátost pomazání 
nemocných. Tato svátost je určena všem, které sužuje vážná nemoc nebo 
na ně již těžce doléhá stáří. Je třeba, aby zájemci byli jmenovitě zapsáni. 
K tomu účelu si každý vyzvedne v kostele lístek, kde jsou potřebné 
informace. ¨ 
Tato svátost se bude udělovat v kostele v pondělí 13. března v 17 hod. 
a na Chamartinu v pondělí 27. března v 15 hod. Udělení svátosti má 
význam tehdy, je-li současně spojeno také se svatým přijímáním. Proto je 
vhodné využít před tím i svátost smíření zejména pro toho, kdo dlouho 
nebyl u zpovědi. Na Chamartinu se bude zpovídat 27. 3. před mší od 14:15 
hod. Také další zájemci, kteří se již na mši nedostanou, se mohou přihlásit 
u otce Josefa, aby je za tím účelem navštívil. 

Velikonoce jsou hlavní křesťanské svátky, kdy se má celá církev radovat 
z odpuštění hříchů a vykoupení. Proto je velmi vhodné, aby všichni věřící, 
pokud jim nebrání vážný důvod, přijali svátost smíření a přijímání.  
Příležitost ke svátosti smíření za přítomnosti více zpovědníků bude 
ve Vracově v úterý 4. dubna od 18:30 do 19:30 a ve Vlkoši ve středu 
5. dubna od 18:30 hod. 

Přijetí svátostí je také třeba umožnit těm, kteří už nemohou do kostela 
přicházet. Zájemce o návštěvu kněze je možné přihlásit u otce Josefa 
kromě těch, kam chodí kněz pravidelně. Návštěva těch, které otec Josef 
navštěvuje pravidelně každý měsíc, proběhne před Velikonocemi 
ve čtvrtek 30. března během dne. 
 
Čtení o nedělích: 

  5. 3. Vítek Mirek, Miklenda Marek  
12. 3. manželé Němcovi  
19. 3. manželé František a Věra Juříkovi  
26. 3. manželé Peřinovi  

 



 

POŘAD BOHOSLUŽEB  

březen 2023 

PÁ 3.3. 18:00 

První pátek v měsíci 

Na poděkování za dar zdraví, za Boží požehnání pro celou 
* rodinu, za + rodinu a +++ 

SO 4.3. 7:30 

První sobota v měsíci 

Za + Františku a Jana Jakšovy, za + syny a celou + rodinu 
a +++ 

NE 5.3. 10:30 
2.neděle postní 

Za * a + farníky naší farnosti 

PO 6.3. 15:00 Mše sv. na Chamartinu 

PÁ 10.3. 18:00 
Za + Marii Mezihorákovu, dva manžele, dvě dcery, zetě a 
za Boží ochranu pro * rodinu 

SO 11.3. 7:00 Na poděkování za 18 let s prosbou o dar zdraví 

NE 12.3. 10:30 
3.neděle postní 

Za + rodiče Novákovy a Brhelovy 

PO 13.3. 17:00 
Za + Filomenu a Františka Hylšovy, + rodiče z obou stran 
a * a + rodinu 

PÁ 17.3. 18:00 
Za + Josefa Mezihoráka, za celou * rodinu s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání, za celou + rodinu a +++ 

NE 19.3. 10:30 

4.neděle postní 

Za + rodiče Holkovy, dvoje + prarodiče s prosbou o dar 
zdraví a Boží požehnání pro * rodinu a za + rodinu 
Luskačovu 

PO 20.3. 17:00 
Slavnost sv. Josefa 

Za + manželku, + Karla Pavku, za * a + rodinu a +++ 

PÁ 24.3. 17:30 Pobožnost křížové cesty – mše sv. nebude 

SO 25.3. 7:30 
Slavnost Zvěstování Páně 
Za + rodiče Procházkovy a +++, za dar zdraví a Boží 
požehnání pro * rodinu 



NE 26.3. 10:30 
5.neděle postní 

Za + bratra, + rodiče a prarodiče z obou stran, + tetu a za 
dar zdraví a Boží požehnání pro * rodinu 

PO 27.3. 15:00 Mše svatá na Chamartinu 

PÁ 31.3. 18:00 
Za + Marii a Antonína Řihákovy, + syna a rodiče z obou 
stran 

 


